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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và  

Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/4/2022 của UBND thành 

phố về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá (gọi 

tắt là Phong trào) và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh đô thị” (gọi tắt 

là Đề án) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, Sở Tài chính thành phố Đà 

Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, 

NLĐ) tăng cường nhận thức về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” và việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, phong trào Ngày 

Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn thành phố; tuân thủ các quy định của 

pháp luật; các quy ước của cộng đồng; tự nguyện, tự giác thực hiện nếp sống văn 

hóa, văn minh đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao 

chất lượng về trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị để 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. 

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể 

nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

của phong trào thích ứng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới. Có chương trình tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực 

tế; kết hợp chặt chẽ giữa phương châm “xây” và “chống”; tập trung xây dựng các 

hành vi ứng xử văn hóa - văn minh, chống các hành vi thiếu văn hóa, hành vi vi 

phạm nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Lãnh đạo các phòng có trách nhiệm 

phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung chương trình kế hoạch, giáo dục CC, VC, 

NLĐ gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. 

4. Khắc phục bệnh thành tích để đưa Phong trào và Đề án đi vào chiều sâu, 

thiết thực, thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động số 36-

CTr/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (Khóa XX) thực 

hiện Nghị quyết Trung ương IX (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, góp phần vào sự 

phát triển bền vững của thành phố, thực hiện tốt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 

24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
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1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt các nhiệm vụ của Đề 

án. Căn cứ thực tế ở cơ sở để cụ thể hóa thành giải pháp, ban hành các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập cụ thể trong triển 

khai thực hiện Đề án. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

2. Trưởng các phòng tiếp tục tuyên truyền, vận động CC, VC, NLĐ duy trì 

và nâng cao các cuộc vận động, phong trào, chương trình có nội dung gắn với 

Phong trào đang được triển khai: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”; Phong trào 

“Người tốt, việc tốt”... Tiếp tục tuyên truyền cho CC, VC, NLĐ về Quyết định số 

1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

Văn hóa công vụ. Thực hiện quy tắc ứng xử, giao tiếp mang tính văn hóa, văn 

minh; ăn mặc gọn gàng, lịch sự khi đi làm việc. Giáo dục, vận động CC, VC, NLĐ 

giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, sống có nghĩa có tình với 

mọi người; thực hiện quyền bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em; xây dựng và giữ gìn 

an ninh trật tự, vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường, giữ gìn kỷ cương pháp 

luật, trật tự giao thông, trật tự đô thị; tổ chức thực hiện tốt các nội dung “5 xây, 3 

chống”; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CC, VC, NLĐ; 

chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

3. Các phòng lồng ghép các nội dung chương trình xây dựng đời sống văn 

hóa vào các chương trình hoạt động, tổ chức các đợt sinh hoạt, phổ biến quán triệt 

các nội dung về thực hiện nếp sống văn hóa công sở, văn minh đô thị, phong trào 

phòng chống dịch Covid-19; vận động CC, VC, NLĐ tích cực hưởng ứng tháng an 

toàn giao thông, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có Nghị 

định 100/2019/NĐ-CP…. 

Thời gian tổ chức: Năm 2022. 

4. Văn phòng duy trì kiểm tra việc dọn vệ sinh định kỳ tại cơ quan; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng sắp xếp tài liệu gọn gàng, ngăn nắp tại các 

phòng làm việc của cơ quan. Thường xuyên chăm sóc cây cảnh, cây xanh, tạo 

không gian thoáng mát, khuôn viên xanh trong công sở, nơi làm việc, tạo cảnh 

quan, môi trường xanh trong cơ quan. 

Thời gian tổ chức: 01 lần/tháng vào ngày cuối tháng. 

5. Các phòng tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân 

thực hiện tốt phong trào. Định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

về Văn phòng. 

Thời gian thực hiện: 25/11 hàng năm. 

6. Văn phòng phối hợp Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở, thực hiện 

so
np

h1
-2

0/
04

/2
02

2 
13

:5
9:

50
-s

on
ph

1-
so

np
h1

-s
on

ph
1



 3 

phong trào Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những 

sai sót, nhằm thực hiện tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. 

Yêu cầu của công tác kiểm tra: Công tác báo cáo định kỳ, công tác tuyên 

truyền. Kiểm tra, đối chiếu với tình hình thực hiện các nội dung về xây dựng đơn 

vị xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn; bố trí chậu hoa, cây cảnh; sắp xếp, trang trí 

phòng làm việc; công tác phòng chống cháy nổ; hệ thống dây điện, điện thoại; vệ 

sinh công cộng; tình hình chấp hành nội quy, quy chế cơ quan và nội quy thực hiện 

nếp sống "Văn minh công sở"; giao tiếp, ứng xử, ăn mặc; tình hình đeo thẻ khi thi 

hành công vụ; tình hình quản lý tài sản; các chế độ, chính sách nâng cao đời sống 

CC, VC, NLĐ; kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động không hút thuốc lá trong cơ 

quan và chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá của Sở. 

Thời gian kiểm tra: Năm 2022 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở căn cứ vào kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện 

kế hoạch này. 

2. Toàn thể CC, VC, NLĐ có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện tốt các 

nội dung quy định của Chính phủ, chương trình, kế hoạch của UBND thành phố và 

của Sở đã đề ra. Xác định rõ trách nhiệm, tự giác, năng động sáng tạo trong hoạt 

động, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa" và Đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị" năm 

2022 của Sở Tài chính, đề nghị các phòng và toàn thể CC, VC, NLĐ nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.                                        
 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC    
- UBND thành phố; 

- Sở VH&TT; 

- BGĐ Sở; 

- Các đoàn thể;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.03.   

  Nguyễn Văn Phụng 
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